Studiejaar 2020/2021
Nominale lijn (Bindend) Studieadvies
Crebo:
Naam kwalificatie:
Cohort:

25600 Team:
Aankomend medewerker grondoptreden
Cohort Leerweg:
2020
Onderdeel diploma +
Nominale lijn P1
beroepshouding
Sport (Formatief)
1
Kerntaken
Minimale eis: DCP man 2200 mtr 10
kwalificatiedossier

Defensie
BOL

Niveau: 3
Nominale lijn P2

Nominale lijn P3

push ups/ 20 sit-ups
Minimale eis: DCP vrouw 1800 mtr 5
push ups/10 sit-ups

Sport (Formatief)
Minimale eis: DCP man 2300 mtr 15 push
ups/ 25 sit-ups
Minimale eis: DCP vrouw 1850 mtr 7
push ups/15 sit-ups

Sport (Formatief)
Minimale eis: DCP man 2400 mtr 20
push ups/ 30 sit-ups
Minimale eis: DCP vrouw 1900 mtr 10
push ups/20 sit-ups

Engels (formatief)
- Vocabulaire: o-v-g
- Lesson 1+2 Reader: o-v-g

Engels (formatief)
- spreekvaardigheid: o-v-g
- Lesson 3 Reader: o-v-g

Engels (formatief):
- leesvaardigheid: o-v-g
- luistervaardigheid: o-v-g

MBV
Voortgangstoets 1: minimaal voldoende

MBV
Voortgangstoets 2: minimaal voldoende
Beoordeling BPV
De student dient 45 uur BPV te hebben
gelopen volgens de vooraf geplande BPVweek. Mocht deelname niet mogelijk
zijn, dan is de student verplicht om de
BPV-opdracht te voldoen en te uploaden
op It’slearning.

MBV
Voortgangstoets 3: minimaal
voldoende
Beoordeling BPV
t/m periode 3 mag de student 1
onvoldoende hebben.

2

Beoordeling van de BPV

N.V.T.

3

Beroepsvereisten

N.V.T.

4

Keuzedelen

Nederlands 3F
Voldoende beoordeling logboek

Digitale vaardigheden
Oefenvragen hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk
8 moeten minimaal 80% voldaan zijn.

Nederlands 3F
Voldoende beoordeling logboek

Nominale lijn P4
Sport (Formatief)
Minimale eis: DCP man 2400 mtr/ 20 push –
ups/30 sit-ups
Minimale eis: DCP vrouw 1900 mtr/ 10 push
ups/20 sit-ups

N.V.T.

Digitale vaardigheden
Alle oefenvragen en opdrachten moeten
minimaal 80% voldaan zijn.

Nederlands 3F
Voldoende beoordeling logboek

Nederlands 3F
Voldoende beoordeling logboek
Examen keuzedeel (Summatief)
Verplichte deelname aan het examen

5

Nederlands

Schrijven (Formatief)
Beoordeling O/V/G waarbij de student
minimaal voldoende moet scoren

6

Rekenen

Aanschaf digitaal leermiddel Stimmit.
De student krijgt een onvoldoende
wanneer hij/zij niet in bezit is van het
digitale leermiddel ‘’Stimmit’’.
Student rekent iedere week 45 minuten
in het programma Stimmit met een
minimum van 20 opgaven. De
rapportage Stimmit is hierin leidend.

7

Loopbaan & Burgerschap

8

Engels – generiek

9

Beroepshouding

Als alles 3F is dan is de student klaar.
Loopbaan: opdrachten OR1 t/m OR4
voldaan

Digitaal leermiddel Taalblokken
(Formatief):
Verplichte deelname 0-meting
Bouwstenen
Verplichte deelname 0-meting
Woordenschat
Verplichte deelname instaptoets
Student rekent iedere week 45 minuten
in het programma Stimmit met een
minimum van 20 opgaven. De rapportage
Stimmit is hierin leidend.

Digitaal leermiddel Taalblokken
(Formatief):
Bouwsteen 1, 2, 3, 4 moeten gemaakt
zijn. De tussentoetsen 1 t/ m 4 moeten
een score hebben van > 5,5

Spreken en gesprekken voeren (Formatief)
Beoordeling O/V/G waarbij de student minimaal
voldoende moet scoren

Student rekent iedere week 45
minuten in het
programma Stimmit met een minimum
van 20 opgaven. De
rapportage Stimmit is hierin leidend.

Student rekent iedere week 45 minuten in het
programma Stimmit met een minimum van 20
opgaven. De rapportage Stimmit is hierin
leidend.
Als alles 3F is dan is de student klaar.

Als alles 3F is dan is de student klaar.
Als alles 3F is dan is de student klaar.

Loopbaan: opdrachten minimaal 80%
voldaan
Burgerschap: opdracht ‘maaltijden
samenstellen’ + ‘eindopdracht vitaliteit’
minimaal voldoende

Loopbaan: opdrachten minimaal 80%
voldaan
Burgerschap: ‘eindopdracht politiek’
minimaal voldoende

Loopbaan: opdrachten minimaal 80% voldaan
Burgerschap: opdracht ‘op jezelf wonen’
minimaal voldoende

N.V.T.
Beoordelingslijst beroepshouding:
minimaal 4 van de 6 punten voldoende

Beoordelingslijst beroepshouding:
minimaal 5 van de 6 punten voldoende

Beoordelingslijst beroepshouding:
minimaal 5 van de 6 punten voldoende

Datum meting:
Voorlopig studieadvies: uiterlijk 26-2-2021
Bindend Studieadvies: uiterlijk 28-5-2021
Bij meer dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, krijgt de student een positief advies.
Bij 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, wordt het studieadvies bepaald door de onderwijseenheid.
Bij minder dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, krijgt de student een negatief advies. De onderwijseenheid mag van dit advies afwijken.

Beoordelingslijst beroepshouding:
minimaal 5 van de 6 punten voldoende

